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  پرسنل شرکت  آمار

تعداد کل پرسنل 
  شرکت

  درصد مردان  تعداد مردان  درصد زنان  تعداد زنان

453  38  8  415  92  
  
  

   به تفکیک نوع قرارداد شرکتشاغل در  تعداد پرسنل زن 
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38  

-  -  -  -  28  -  

  
  

  ( تعداد)شرکت  زنان شاغلو وضعیت تاهل  سن

  سال به باال 51  سال 50-46  سال 45-41  سال 40-36  سال 35-31  سال 30-26  سال 20-25

  متاهل   مجرد   متاهل   مجرد   متاهل   مجرد   متاهل   مجرد   متاهل   مجرد   متاهل   مجرد   متاهل   مجرد 

-  -  5  6  1  11  -  3  1  3  2  6  -  -  

  
  

  پرسنل  وضعیت تاهل
  تعداد مردان  تعداد زنان

  متاهل  مجرد  متاهل  مجرد

10  28  15  400  

بانک اطالعاتی کارکنان زن شاغل در شرکت 
  توزیع برق اهواز

  )90سال  بانآ( تا پایان 
 



 ٢

  وضعیت پرسنل در بخشهاي شغلی
  تعداد مرد  تعداد زن 

10000  20000  30000  40000  70000  80000  10000  20000  30000  40000  70000  80000  

8  2  21  7  -  -  39  77  58  94  111  36  

  به تفکیک سطح مدیریتی  وضعیت مدیریتی پرسنل

  
  3سطح   سطح میانی   سطح ارشد

درصد نسبت   تعداد
  به کل زنان

درصد نسبت به 
درصد نسبت   تعداد  کل مدیران

  به کل زنان
درصد نسبت 
درصد نسبت به   تعداد  به کل مدیران

  کل زنان
درصد نسبت به 
  کل مدیران

  16  29  11  5  5  2  0  0  0  زن 
  84  -  56  95  -  40  100  -  5  مرد 

  
  
  
  
  

  

  

  مجري/ مسئول  طرح( تعداد )
  با ذکر طرح 

  -  زن

  مرد
  مجري ساماندهی مناطق حاشیه اي -.ورشو ساز1
  مجري حذف انشعابات غیر مجاز -.قاسم خلیلی 2
   مجري طرح هاي عمرانی -. مهرداد شیرالی 3

  
  )  مدیریتی  در کلیه سطوح( وضعیت تحصیلی مدیران

  (تعداد)مدیر مردان  (تعداد) مدیر  زنان
  دکتري  فوق لیسانس  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم  زیردیپلم  دکتري  فوق لیسانس  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم  زیردیپلم

-  -  -  -  1  -  -  -  -  17  6  -  

  = کارشناسی و مدیریت فنی و مهندسی 40000بخش              = دفتري، اداري، مالی و نیمه تخصصی    10000بخش بخش     

 کارگري فنی=  70000بخش                                 = فنی نیمه تخصصی       20000بخش   بخش

 ی= کارگري خدمات 80000بخش             = کارشناسی و مدیریت اداري و مالی       30000بخش            

  مدیرسطح ارشد: مدیرعامل ، قائم مقام مدیرعامل ، معاون مدیرعامل 
  مدیر سطح میانی : مدیران ، معاونین مدیران 

 ، سرپرست گروه یا بخش  ، رئیس اداره ، رئیس قسمت یا بخش : رئیس گروه 3سطح 



 ٣

  
  فنی و اداري هاي  ان زن در بخشتعداد مدیر

  ) 30000( بخش  اداري  )40000( بخش  فنی

درصد نسبت به کل   تعداد
  زنان مدیر

درصد نسبت به کل 
درصد نسبت به کل   تعداد  ( زن + مرد )مدیران

  مدیران زن
درصد نسبت به کل 

  ( زن + مرد ) مدیران

1  100  4  0  0  0  

♣  
  ) 3(سه سطح ارشد ، میانی و سطح  شرکت مشخصات زنان مدیر 

سابقه   سازمانیپست   نام و نام خانوادگی  ردیف
  کار

سابقه انتخاب 
به پست 
  مدیریتی

میزات تحصیالت و رشته   سن
  مالحظات  تحصیلی

    فوق لیسانس مدیریت توسعه ومنابع انسانی  39  10  18  مدیر دفتر برنامه ریزي وبودجه  لیال نصیري  1
    فوق لیسانس برق قدرت  32  2  7  2مدیر امور برق منطقه  الهام سالمت نیا  2
    لیسانس اقتصاد نظري  30  1  6  رئیس گروه بودجه  علیزادهمریم   3
    لیسانس فیزیک کاربردي  42  8  16  رئیس اداره حسابداري  توران رشیدي  4
    لیسانس آمار  34  4  10  رئیس گروه آموزش وبرنامه ریزي نیروي انسانی  آتنا اسدي  5
    حسابداريلیسانس   46  1  11  رئیس اداره تاسیات وتعمیرات  فاطمه مختاري  6
    لیسانس آمار  37  2  12  گروه کنترل بودجهرئیس   ژانت اسدي  7
    لیسانس علوم تربیتی  41  5  12  3رئیس اداره خدمات مشترکین منطقه   مینا مهري بابادي  8
    لیسانس حسابداري  37  2  10  رئیس اداره حسابداري درآمد وفروش  الله کیانی  9
    فوق لیسانس حسابداري  29  4  4  داريارئیس اداره دفتر   مریم قائد  10
    لیسانس نرم افزار کامپیوتر  31  2  4  رئیس گروه سخت افزار  امل نیسی  11
    لیسانس نرم افزار کامپیوتر  35  2  12  رئیس گروه نرم افزار  لیال آقاسی  12

لیسانس برق شبکه هاي انتقال و   29  2  7  رئیس گروه توسعه وتحول اداري  اسما نامداري  13
  توزیع

  

  
  
  
  
  

  
 بگان شرکتوضعیت نخ

  نخبه مردان   نخبه  زنان

درصد نسبت به کل   تعداد
  شاغل شرکت  زنان

درصد نسبت به کل 
درصد نسبت به کل   تعداد  (مرد+ زن) نخبگان

  شاغل شرکت  مردان
درصد نسبت به کل 

  (مرد+ زن) نخبگان

0  0  0  1  2.  100  

ان جزء بانوان نخبه بودند که گندس سالمت نیا مطابق بخشنامه نخبخانم مه 89تا پایان سال *
  مربوطه مزایاي نخبگی ایشان لغو گردید.بواسطه عدم ارائه مقاله با دستور العمل 

  مدیرسطح ارشد: مدیرعامل ، قائم مقام مدیرعامل ، معاون مدیرعامل 
  مدیر سطح میانی : مدیران ، معاونین مدیران 

 ، سرپرست گروه یا بخش، رئیس اداره ، رئیس قسمت یا بخش رئیس گروه :  3سطح 



 ٤

  شرکت  وضعیت زنان سرپرست خانوار
زنان سرپرست  تعداد فرزندان

  تعداد زنان سرپرست خانوار به تفکیک نوع قرارداد  خانوار شاغل در شرکت 

انجام کار   جاري  رسمی  پسر  دختر
  سایر  طرح عمرانی  شرکتی / پیمانکاري  مشخص

-  5  2  -  -  -  -  -  
  

  )90تا شهریور 85( از سال در سفرهاي خارجی شاغل در شرکت  حضور زنانوضعیت 

اعزام شده  به سفر  زنان تعداد  سال 
  خارجی

زنان اعزام شده  به سفر  درصد
نسبت به کل پرسنل شاغل 

  شرکت

زنان اعزام شده  به سفر  درصد
نسبت به کل افراد (زن + مرد)  

  اعزام  شده
85  -  -  -  
86  -  -  -  
87  -  -  -  
88  -  -  -  
89  1  2.  5  

  -  -  -  90تا شهریور سال 
  

   و ...، پژوهشگر وضعیت زنان محقق، مولف، مخترع     
  سایر ( عنوان ذکرشود)  تعداد زنان پژوهشگر  تعداد زنان مخترع  تعداد زنان  مولف  تعداد زنان محقق

3  -  -  -  -  

  پژوهش و ...  ، طرح ،ترجمه  تالیفات، مقاالت،مشخصات زنان داراي  
ف
ردی

  

نام و نام 
  خانوادگی

  پست سازمانی
  رشته تحصیلی
  میزان تحصیالت

  زمان و محل ارائه اثر  عنوان اثر

  مریم قائد  1
رئیس دفتر 

  اداري
کارشناسی ارشد 

  حسابداري

با استفاده از روش جریاننقد  ارزشیابی جریانهاي نقدي
سرمایه و مقایسه روش جریان نقد آزاد و روش ارزش 

  فعلی 

 –چاپ شده در مجله علمی 
 buisnessپژوهشی انگلیسی زبان

 intelligence jornal  

  لهام سالمت نیاا  2
مدیر برق 

  2منطقه 
کارشناسی ارشد 

  برق قدرت

مک سیتم هاي ترکیبی سازي تولید پراکننده به کبهینه  -
پذیر جهت تامین بار مناطق ژي هاي تجدید  مبتنی بر انر

 مسکونی
رفع تراکم در خطوط انتقال با استفاده از جایابی ادوات  -

FACTS 

ارائه شده در کنفرانس هاي بین 
  المللی

  لیال نصیري  3
مدیر دفتر 

برنامه ریزي 
  وبودجه

فوق لیسانس 
مدیریت توسعه 
  ومنابع انسانی

جشنواره  –کارمند نمونه دستگاهی   مجري طرح برونسپاري
  1380 شهید رجایی وزارت نیرو



 ٥

  ( با تائید باالترین مقام شرکت یا موسسه ) مشخصات زنان شاغل داراي پتانسیل مدیریتی

یف
رد

  

سابقه   پست سازمان  نام و نام خانوادگی
  کار

میزان 
  تحصیالت

/  رشته تحصیلی
مدیریتی قابل پست   سن  نام دانشگاه 

  پیشنهاد به نامبرده
علت و قابلیت 

نامبرده براي پست 
  مدیریتی مورد نظر

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  
  فعال در شرکت رشته هاي ورزشی 

  ردیف
و        ورزشی مردانهاي نام رشته 

نسبت به کل مردان درصد مردان عضو
  شاغل شرکت 

  و    ورزشی زنانهاي نام رشته 
نسبت به کل زنان درصد زنان عضو  

  شاغل شرکت  

  و     ورزشی مشتركهاي نام رشته 
نسبت به کل درصد  زنان عضو  

  ورزشکاران عضو 

  درصد 8-شنا  درصد 100 –شنا   درصد 8 -فوتسال  1

  -  -  درصد 100 –شنا   2

  -  -  درصد 13 –فوتبال   3

  -  -  درصد 7 –تنیس روي میز   4

  -  -  درصد 10 –دومیدانی   5

  
  

کلیه بانوان شاغل که داراي پتانسیل مدیریتی می باشند در شرایط موجود در حوزه مربوطه داراي پست هاي  ***
 سرپرستی  می باشند .



 ٦

  حضور زنان در مسابقات ورزشی
  ( سراسري صنعت آب و برق ، استانی ، کشوري و ... )

  نام و نام خانوادگی  ردیف
          مقام کسب شده

  مسابقه )  ( باذکرسطح 
و  رشته ورزشی

  مکان مسابقه 
  سال اخذ مقام برتر

  -  -  -  فریناز رابطیان  1

  -  -  -  سمانه قاسم پور  2

        زهراکنگریسی  3

        هاجر قنبري  4

         

  
  
  

  مذهبی  –قرآنی حضور زنان در مسابقات 
  ( سراسري صنعت آب و برق ، استانی ، کشوري و ... )

  نام و نام خانوادگی  ردیف
         مقام کسب شده

  مسابقه ) ( باذکرسطح
  سال اخذ مقام برتر  و مکان مسابقه رشته 

-  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  
          

          

  
  
  

  ( تعداد) شرکت شاغل درزنان ایثارگر وضعیت 

مادر 
  شهید

همسر 
  همسر جانباز  شهید

همسر آزاده 
  / اسیر

همسر 
  دختر جانباز   دختر شهید  رزمندگان

دختر 
آزاده / 
  اسیر

ناهید 
  پیرایش

ناهید 
  -  -  -  پیرایش

 نجیه
  -  -  عبیات

 

 مقامی کسب نکرده اند


